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INFORMACJA O KONFERENCJI 
W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2017 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym odbędzie się konferencja naukowa, 

której organizatorami są Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń. Konferencja będzie stanowiła 

forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych 

problemów ekonomicznych oraz społecznych. Najbliższa konferencja jest już jedenastą edycją spotkań naukowców i praktyków 

zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym z 

funkcjonowaniem gospodarek oraz aktywnością ekonomiczną, jakością życia ludności. Akcent tematyki XI Konferencji zostanie 

położony przede wszystkim na mikro- i makroekonomiczne skutki procesów integracji i globalizacji. Istotnym punktem 

wydarzenia będzie debata z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu oraz instytucji publicznych. Ponadto, dla młodych 

naukowców, doktorantów i asystentów, zostaną zorganizowane warsztaty metodyczne. Fakultatywnie, dla osób chętnych, będzie 

również możliwość skorzystania ze specjalistycznego szkolenia.  

TEMATYKA KONFERENCJI 
Innowacyjność  Rynek pracy 

 Innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym 

 Ekonomiczne aspekty działalności innowacyjnej 

 Gospodarka oparta na wiedzy 

 Wpływ innowacji i innowacyjności na potencjał 

przedsiębiorstwa i gospodarki 

 Pomiar innowacyjności 

 Czynniki determinujące innowacyjność 

 Rynek badań naukowych w Polsce 

 Innowacyjność sektorowa i przestrzenna 

 Sektory kreatywne 

 Społeczny wymiar innowacji 

 Innowacje w zarządzaniu łańcuchami dostaw 

  Uwarunkowania, poziom i struktura bezrobocia w 

Polsce 

 Kompetencje zawodowe Polaków oraz zmiany 

zachodzące na rynku pracy 

 Wskaźniki efektywności pracy 

 Warunki pracy – zróżnicowanie sektorowe 

 Nierówności na rynku pracy 

 Młodzi na rynku pracy 

 Funkcjonowanie gospodarstw domowych 

 Zawody przyszłości 

  Starzenie się społeczeństw 

Ubezpieczenia   Starzenie się ludności i jego konsekwencje ekonomiczne 

oraz społeczne 

 Sytuacja ludzi starszych na rynku pracy i jej 

uwarunkowania z perspektywy jednostkowej, 

organizacyjnej i makroekonomicznej 

 Silver economy – proaktywne podejście do starzenia się 

społeczeństw 

 Metody statystyczne i ekonometryczne w analizie 

procesu starzenia się ludności 

 Zarządzanie finansami zakładów ubezpieczeniowych 

 Produkty ubezpieczeniowe 

 Klient na rynku ubezpieczeń 

 Ubezpieczenia społeczne 

 Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach 

 Ryzyko ubezpieczeniowe 

 

PUBLIKACJA 
W ramach XI Konferencji Naukowej organizatorzy przewidują możliwość opublikowania artykułów w jednym z wymienionych 

poniżej czasopism naukowych. 

 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa – 12 pkt. wg listy B MNiSW (język publikacji: polski i/lub angielski) 

 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica – 14 pkt. wg listy B MNiSW (język publikacji: angielski) 

 Studia Prawno-Ekonomiczne – 12 pkt. wg listy B MNiSW (język publikacji: polski) 

Procedura wydawnicza 

1. Proces wydawniczy artykułu w wybranym czasopiśmie odbywa się według warunków i standardów obowiązujących 

w poszczególnych wydawnictwach. Publikowane będą tylko te artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. 

2. Artykuły złożone do dnia 31 maja 2017 r. (Kalendarium – I wariant) będą podlegały odrębnej procedurze wydawniczej w roku 

2017. W przypadku pozytywnych recenzji ukażą się drukiem w IV kwartale 2017 r. w czasopiśmie Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstwa. 

3. Artykuły złożone do dnia 15 grudnia 2017 r. (Kalendarium – II wariant) zostaną poddane procedurze wydawniczej w 2018 r.  

4. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do konkretnego czasopisma podejmują organizatorzy wspólnie z Radą 

Naukową. Autorzy zostaną poinformowani przez organizatorów o zakwalifikowaniu ich artykułów do poszczególnych 

czasopism, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem konferencji. 

5. Kolejnym etapem procesu publikacyjnego będzie bezpośredni kontakt autora z wydawnictwem. 



KALENDARIUM 
 

I WARIANT 

21 kwietnia 2017 r. rejestracja (formularz rejestracyjny: www.masep.uni.lodz.pl, zakładka Rejestracja) 

30 kwietnia 2017 r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji 

12 maja 2017 r. termin wnoszenia opłaty konferencyjnej 

31 maja 2017 r. termin nadsyłania artykułu 
 

II WARIANT 

31 maja 2017 r.  rejestracja (formularz rejestracyjny: www.masep.uni.lodz.pl, zakładka Rejestracja) 

14 czerwca 2017 r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji 

30 czerwca 2017 r. termin wnoszenia opłaty konferencyjnej 

15 listopada 2017 r. termin przekazania autorom tekstów zgłoszonych w drugim terminie informacji o zakwalifikowaniu tekstu 

do konkretnego czasopisma 

15 grudnia 2017 r. termin nadsyłania artykułu 

WARSZTATY SZKOLENIOWE 

 Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach szkoleniowych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu 

zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.masep.uni.lodz.pl w zakładce Rejestracja. 

 Nabór na warsztaty szkoleniowe odbywa się w systemie ciągłym i trwa do dnia 31 maja 2017 roku. 

 Opłatę za udział w konferencji i w warsztatach szkoleniowych należy uregulować w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. 

 Liczba miejsc na warsztaty szkoleniowe jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 

Certyfikowane warsztaty szkoleniowe odbywają się we współpracy z Predictive Solutions Sp. z o.o. 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
Przewodnicząca – dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz 

Sekretarz – dr Bogusława Dobrowolska 

Sekretarz – dr Kamil Kruszyński  

Sekretarz – dr Anna Piechota  

Sekretarz – dr Dorota Wolak  

KONTAKT: masep@uni.lodz.pl 

ODPŁATNOŚĆ ZA KONFERENCJĘ 
Udział w konferencji – opłata konferencyjna wynosi:  

 pełna – 980 zł 

 ulgowa – 550 zł (dotyczy doktorantów) 

obejmuje: koszt uczestnictwa w sesjach naukowych, wyżywienie w trakcie trwania obrad, 

uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz koszty przygotowania i wydania artykułu 

w recenzowanej publikacji. 

Wpłatę należy dokonywać  

na konto: 

Uniwersytet Łódzki 

ul. Narutowicza 68 

90-136 Łódź 

Bank PEKAO SA 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436 

W tytule przelewu należy wpisać: 

„Konferencja MASEP 2017,  

imię i nazwisko uczestnika” 

Udział w konferencji i warsztatach szkoleniowych – opłata konferencyjna wynosi:  

 pełna – 1200 zł 

 ulgowa – 700 zł (dotyczy doktorantów) 

obejmuje: koszt uczestnictwa w sesjach naukowych oraz w warsztatach metodycznych, 

wyżywienie w trakcie trwania obrad, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz 

koszty przygotowania i wydania artykułu w recenzowanej publikacji. 

ORGANIZATORZY 
Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej 

Adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź 

tel. (042) 635-48-31 

e-mail: ksesprac@uni.lodz.pl 

Kierownik Katedry:  

dr hab. Magdalena Grzelak, prof. UŁ 

Katedra Ubezpieczeń 

Adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź 

tel.: (042) 635-53-40 

e-mail: sekubez@uni.lodz.pl 

Kierownik Katedry:  

dr hab. Anna Szymańska 

PATRONATY KONFERENCJI 

Patronat honorowy  

   
Marszałek Województwa Łódzkiego 

– Witold Stępień 

Prezydent Miasta Łodzi  

– Hanna Zdanowska 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi  

– Piotr Ryszard Cmela 

Patronat merytoryczny 

Łódzkie Towarzystwo Naukowe 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

oddział w Łodzi 

Instytut Organizacji i Zarządzania w 

Przemyśle "ORGMASZ" 

Partnerzy biznesowi 
Predictive Solutions Sp. z o.o. 
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